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ACTA

da

Reuniao de negociacao com o

Sindicato Independents do Corpo da Guarda Prisional

Acta n.s 31

Aos 22 dias do mes de Outubro de 2010, pelas 15h00, compareceram no Satao Nobre do
Ministerio da Justica os Senhores Presidente da Direccao, Secretario-Geral e l.s Vogal do
Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SICGP), bem como, em representacao

do Senhor Ministro da Justica (MJ), os Senhores Secretario de Estado da Justica e da

Modernizacao Judiciaria (SEJMJ) e as Senhoras Adjuntas dos Gabinetes dos Senhores MJ e

SEJMJ, a fim de se proceder a reuniao de conclusao da negociacao, nos termos da Lei n.s

23/98, de 26 de Maio, das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado para 2011

(PLOE/2011) com particular relevancia em materia remuneratoria, em particular os artigos

17.2, 18.9, 19.2, 31.2 e 32.2.

A reuniao iniciou-se pelas 15h35, tendo o Senhor SEJMJ resumido as materias abordadas na

reuniao anterior no ambito da negociacao do diploma de transferencia do subsistema de

saude dos Servicos Sociais do Ministerio da Justica para a ADSE e apelado a que o SICGP

contribua para a criacao de urn observatorio de transicao para assegurar uma monitorizacao

eficaz da forma como os actuals beneficiarios dos SSMJ passarao a ser tratados no ambito do

sistema da ADSE e dos Servicos Sociais da Administracao Publica, tendo ainda sublinhado que

o Ministerio da Justica assegurara que todos os problemas que eventualmente se verifiquem e

Ihe sejam comunicados serao de imediato reportados ao Ministerio das Financas para que

actue junto da ADSE para a resolucao dos mesmos.

SICGP aproveitou para transmitir a sua preocupacao relativamente a manutencao da

qualidade dos servicos que serao prestados e, sobretudo, de certos tipos de tratamento (como

e o caso do tratamento da Hepatite B, doenca de elevado risco de contraccao pelos guardas

prisionais e seus familiares); para informar que a CUF deixou entretanto de aceitar o cartao do

subsistema dos Servicos Sociais do Ministerio da Justica; e que, se se assegurar a manutencao

dos tratamentos mais prolongados, em particular quanto as pessoas que estao a ser

acompanhadas por psicologos e psiquiatras, nada terao a opor ao projecto.

Senhor SEJMJ registou as preocupacoes e reiterou o apelo de criacao de medidas que

ajudem a monitorizacao do processo de transferencia.

Procedeu-se de seguida a conclusao da discussao das normas da PLOE/2011 com particular

relevancia em materia remuneratoria, tendo o SICGP enunciado algumas das preocupacoes

que afectam o corpo dos guardas prisionais, em particular no que se refere a provimentos na

sequencia de concurso, a promofoes e ao funcionamento do sistema de classiftcacoes e de

antiguidade.

Quanto a reducao remuneratoria e a proibicao de valorizacoes e progressoes, o Senhor SEJMJ

destacou a nova redaccao dada a PLOE/2011, com particular destaque para a diferenciacao de

taxas aplidiveis a reducao remuneratoria prevista no artigo 17.2, bem como a clarificacao de

que os subsidios de ferias e de Natal constituem modalidades autonomas.



SICGP declarou manter a posicao contraria as medidas propostas pelo Governo na

PLOE/2011, sendo frontalmente contra a reducao remuneratoria a operar e recordou haver

questoes concretas por definir, referentes a progressoes e promocoes, que o Senhor SEJMJ

informou terem sido transmitidas ao Ministerio das Financas, esperando-se que o dialogo

culmine num resultado positive

A reuniao terminou pelas 16h35.

Feito, rubricado e assinado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos

signatarios.

Em 22 de Outubro de 2010,

Pelo Sindicato Independente do Pelo Ministerio da Justica,

Corpo da Guarda Prisional, Secretario de Estado da Justica e da

O Presidente da Direccao, Modemizacao Judiciaria,

Julio Dinis Guedes Rebelo Jose Magalhaes


